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Budova Zlatého býka bude opäť centrom kultúrneho a spoločenského diania

NOVÁ PODOBA 

ZLATÉHO BÝKA

Mesto Michalovce spolu 
s ukrajinským mestom 
Užhorod a maďarským 

mestom Sátoraljaújhely realizuje 
projekt Through Art we Ruin Bor-
ders – Umením búrame hranice. 
Výška finančných prostriedkov z Eu-
rópskej únie je vyše 998 tisíc eur, pri-
čom celkové náklady projektu pred-
stavujú maximálne 1 297 000 eur.

Projekt tvoria tri hlavné časti. 
V  rámci prvej sa realizovala kom-
plexná rekonštrukcia národnej kul-
túrnej pamiatky Zlatý býk. Budova, 
ktorá do nedávnej minulosti slúžila 
na rôzne komerčné účely, sa preme-
nila na novú mestskú galériu a Tu-
ristické informačné centrum. Súčas-
ťou rekonštrukcie bolo aj vytvorenie 
depozitu, vybavenie a zariadenie 
priestorov, inštalovanie kamerové-
ho a galerijného systému, nábytku, 
ozvučenia, prezentačného systému 
a potrebného IKT vybavenia. Bu-
dova bola zabezpečená monitorova-
cím zariadením, kamerovými systé-
mami s pripojením na mestskú po-
líciu v rámci preventívnych opatrení 
narušenia či poškodenia objektu.

Druhá fáza projektu spočíva 
v organizovaní cezhraničných pod-
ujatí v oblasti umenia a kultúry, ako 
sú maliarske a sochárske sympóziá, 
tvorivé dielne či výstavy. Z  dôvo-
du pandemickej situácie Mesto 
zakúpilo aj 3D kameru pre mož-
nosť implementácie virtuálnych 

prehliadok. Súčasťou projektu je 
aj zabezpečenie inovatívnych in-
formačných kanálov a produktov 
cestovného ruchu. Bola vytvorená 
smart mobilná aplikácia, propagač-
ný materiál s názvom Tipy na výle-
ty v štyroch jazykových mutáciách 
(slovenská, maďarská, rumunská 
a ukrajinská verzia) – oba produk-
ty budú prezentované na tlačovej 
konferencii. Súčasne prebiehajú 
práce na filmovom dokumente 
História a súčasnosť spoločného 
regiónu. Celý projekt je realizovaný 
od októbra 2019 do júna 2022.

Vďaka finančným prostried-
kom z projektu boli obnovené ná-
rodné kultúrne pamiatky v  meste 
Michalovce a  v meste Užhorod, 
rekonštrukcia im prinavráti život 
a  zmysluplné využitie. Vzniknú 
v  nich mestské galérie a  profesio-
nálne turistické informačné centrá 
európskeho štandardu. Projekt tiež 
prispeje k  spájaniu ľudí prihra-
ničných regiónov či už kultúrou, 
umením a spoločnou históriou. 
Jeho ambíciou je zvýšiť návštevnosť  
galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrne-
ho diania inovatívnymi tvorivými 
formami a zlepšiť informovanosť 
o  susediacich regiónoch Zemplín, 
Zemplén a Zakarpatie.

ZLATÝ BÝK
Budova Zlatého býka je neod-

mysliteľnou súčasťou pešej zóny 

nášho mesta. Jej história je úzko 
spätá s Gabrielom Strömplom, 
jedným z najbohatších obyvateľov 
Michaloviec danej doby, ktorý ne-
chal postaviť nový poschodový ho-
tel v rokoch 1905 – 1906 na mieste 
svojho zničeného domu. Odvtedy 
sa hotel s názvom Golden Bull 
stal najväčším a najreprezentatív-
nejším zariadením tohto druhu 
v celom meste. Samotná rodina 
Strömplovcov vlastnila aj niekoľko 
miestnych mäsiarstiev. 

V rozsiahlych priestoroch toh-
to objektu sa nachádzala krčma, 
kaviareň s cukrárňou, hotelová 
reštaurácia, veľká sála na hostiny 
či tanečné zábavy, ubytovacia časť, 
nájomné priestory, kancelária, 
pekná terasa, garáže, autoopra-
vovňa či čerpacia stanica. Vo veľ-
kej sále sa konali rozličné schôdze 
predstaviteľov mesta a politických 
strán či spolkov, ale tiež zábavy 
a plesy. 

Počas svojej existencie zažila 
budova i obdobie „hodinového 
hotela“, hrali sa tu divadelné ochot-
nícke predstavenia, konali prvé 
zasadnutia komunistov po prevzatí 
moci či školenia členov ľudových 
milícií.

Budova je postavená v eklektic-
kom slohu s prvkami secesie a je 
jednou z najkrajších budov v  Mi-
chalovciach. 
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V budove Zlatého býka na Námestí osloboditeľov v Michalovciach čoskoro otvoríme 
novú galériu a turistické informačné centrum. Slávnostné otvorenie bude spojené 
s vernisážou výstavy Zemplín bez hraníc a s  tlačovou konferenciou. Uskutoční sa 
24. septembra pre pozvaných hostí. 

divadelné predstavenie 
RND

PÁN STROM

ZRUŠENÉ
vstupenky 

môžete vrátiť 
na mieste predaja
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pobačeňe Miža z varoša

Každi še snaži robic co najvecej pre sebe. Budze cvičic, behac, ňepreji-
dac še, merkovac na šicko, co robi, žebi še ňeporaňil. Sluchac, co mu hodno 
chasnovac. Ňe furt še to da dotrimac. Dakedi skuša i  toto, co čuje, že mu 
može ubľižovac. Hutori še, že šicko treba viskušac. Nakoňec od narodzeňa 
skušame šicko možne i ňemožne. Da še povedzec, že skušaňe je overovaňom 
naučenoho, abo je učeňom samim. Zato še i hutori, ňič novoho ňichto už ňe-
viduma. Bo šicko už bulo vidumane, ľem dachto to oprašil, zavid. Bo še mu 
to pozdavalo, bo priležitojsc robi zloďeja. Pokušeňe je chľebičkom dňa. Kec 
še mi sušid ňeľubi, ta možem še gu ňomu tvaric, jak kebi ňebul. Možem mu 
i hrožic. Napadnuc ho, bi bulo ňebezpečne. No možem še na ňoho i ušmivac. 
Pritim, kadzi chodzim, širic o ňim, že je taki sukňičkar, že mu paru ňit. Abo 
že dluži peňeži pol varošu, abo že ma frajirku, chtora z ňim čeka dzecko. 
Možem i tverdzic, že mi vidzel, jak podplacal učiteľku u škoľe, žebi joho si-
noj dala ľepšu znamku. Chto tak rozdumuje, hodzen veľo pakojsci narobic. 
I ľudzi do ňeščesca privejsc. Dakedi i do basi. Pritim še išče vicešuje, že tak 
mu treba, kec take veci porobil. Že še to ňestalo? Že to je ňemožne? Že ňich-
to bi  takim rečom ňeuveril? Stači sebe občas zapnuc televizor. Predvedzu 
še vam zamaskovani policajťi, jak prišľi zavric najverchňejšoho z  tajňich. 
Druhi dzeň zaš dakoho s politiki. Po pol roku u baše še ukaže, že na joho 
zavarce ňemaľi žadne dokazi. Mušiš sebe dumac, že jutro, kec na tebe ukaže 
tvuj sušid, ta ce hodňi tiž zavric. Zato furt treba podumac, komu tota parada 
spravila radojsc. Komu i pre koho še to šicko robi. Či i tu ňeplaci, že „zlodej 
kriči, chicce zloďeja“. Bo pri tim ňeščescu nam z policiji poucekaju šicki poli-
cajťi, co maju aspoň kuščok charakteru. Ozdaľ še prestaňu ščuvac jeden proci 
druhomu. Bo ňit tich peňeži, co bi pravdu kupiľi.

Vaš Mižo z varoša

Pre koho...

Pokračujeme ďalším príspevkom v seriáli o predzáhradkách pred bytovými domami na michalovských sídliskách. 
Starostlivosť obyvateľov o tieto zelené plochy prispieva k skrášleniu a skvalitneniu životného prostredia a aj takto 
chceme oceniť ich snahu. V tomto čísle prinášame pohľad z Farskej a Rázusovej ulice. 

Predzáhradky na sídliskách – miesta zelene 
a oddychu

V predzáhradkách na Farskej ulici sú dominantné vysoké 
ihličnaté aj listnaté stromy. Domáci tu myslia predovšetkým 
na vtáčích obyvateľov. Na viacerých stromoch nájdete 
pripevnené búdky pre vtáčiky, v ktorých nechýba ani krmivo.

Na Rázusovej ulici č. 9 sa môžete kochať pohľadom na rôzne 
pestré farebné kvety, ozdobné trávy a cestičky osadené 
na bielo namaľovanými kameňmi. Tomuto miestu sa venujú 
šikovné a starostlivé ruky.

Určite ste sa už stretli 
so situáciou, že počas 
prechádzky v prírode 
nájdete na zemi plechovky, 
plastové a sklenené 
fľaše, ohorky z cigariet 
alebo iný voľne pohodený 
odpad. Spoločnosť ENVI 
- PAK dlhodobo motivuje 
k zodpovednejšiemu 
prístupu k životnému 
prostrediu. 

Do boja s voľne pohodeným 
odpadom sa pravidelne zapája pro-
stredníctvom iniciatívy Vezmi si 
ma (www.vezmisi.ma). Odporúča 
aj podujatie občianskeho združenia 
Upracme Slovensko, ktorého filo-
zofia je rovnaká. 

Motivuje verejnosť, aby nebo-
la voči neporiadku ľahostajná a za-
pájala sa do zbierania odpadkov. 
Pri príležitosti Svetového čistiaceho 
dňa (World Cleanup Day) sa stále 
viac subjektov zapája či organizuje 

čistiace podujatia. Tento rok táto 
významná aktivita pripadne na so-
botu 18. septembra.

Máte záujem prispieť k čistej-
šiemu Slovensku, zatočiť s čierny-
mi skládkami a vyčistiť prírodu 
od voľne pohodeného odpadu? Za-
pojte sa do upratovania a pomôžte 
vyčistiť našu prírodu. Informácie 
o  registrácii nájdete na  https://
upracme.sk/

Do uvedenej výzvy sa zapojí 
aj Mesto Michalovce, a preto ak máte 
záujem prispieť k čistejšiemu mestu, 
kontaktujte Technické a  záhradníc-

ke služby mesta Michalovce na  te-
lefónnom čísle +421  915  939  927. 
Poskytneme vám vrecia na odpad 
a  zabezpečíme odvoz vyzbieraného 
odpadu aj jeho zhodnotenie alebo 
zneškodnenie.

Budeme radi, ak prijmete túto 
čistiacu výzvu a zorganizujete 
vlastné podujatie a pripojíte sa 
k  medzinárodnej iniciatíve, ktorej 
cieľom je počas Svetového čistiace-
ho dňa vyčistiť naše okolie.

pf

Svetový čistiaci deň Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk
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V uplynulých dňoch 
sa začala komplexná 
rekonštrukcia mestskej 
plavárne. Zhotoviteľom 
stavby je na základe 
verejného obstarávania 
spoločnosť SYTIQ, a. s., 
Bratislava. Ukončenie prác 
a odovzdanie stavby je 
plánované v prvej polovici 
roka 2023. 

Rekonštrukcia existujúceho ob-
jektu plavárne s prístavbou v bazé-
novej časti rieši vynovenie vnútor-
ných priestorov a  zlepšenie hygie-
nických pomerov objektu. Objekt 
bude naďalej slúžiť pre občanov 
mesta Michalovce pre aktivity spo-
jené s plávaním a oddychom vo we-
llness časti objektu. Bazénová časť 
objektu bude prístavbou rozšírená 
o dva ďalšie bazény (bazén pre ne-
plavcov a detský bazén). Pre oddych 
budú na druhom podlaží vytvorené 
wellness priestory so štyrmi nanovo 
navrhovanými saunami a priestran-
nou oddychovou miestnosťou.

Budova plavárne pozostáva 
z troch celkov. Prvá časť je dvojpod-
lažná s  plochou strechou. V  kon-
štrukčnom systéme tu nedochádza 

k  žiadnym zmenám. Zo  severový-
chodnej strany budovy sa  vytvorí 
novo navrhovaná presklená fasádna 
stena s novým vstupným zádverím. 
Vnútorné priestory na oboch pod-
lažiach budú prerozdelené do novo 
navrhovanej dispozície vymurova-
ním priečok. 

Bazénová hala tvorí druhú časť 
objektu. Priestor je jednopodlažný 
s  obslužnou chodbou v  suteréne 
okolo bazéna. Priestor bazénovej 
časti bude rozšírený o  prístavbu 

smerom na juhozápad, kde bude 
vytvorený novo navrhovaný ba-
zén pre neplavcov a  detský bazén. 
Prístavba bude riešená na nosných 
oceľových stĺpoch s  plochou stre-
chou. Obvodový plášť prístavby 
je navrhovaný ako presklená stena 
s  možným vstupom do vonkajšej 
časti areálu. Na vnútornej dispozí-
cii tejto časti sa nič nemení.

Tretia časť plavárne, dvojpod-
lažná so suterénom a plochou stre-
chou, je navrhovaná pre umiest-
nenie novej technológie bazénov 
s vyrovnávacími nádržami v suteré-
ne a  umiestnenie vzduchotechnic-
kých jednotiek na druhom podlaží. 
Na  prízemí je vytvorený priestor 
pre dávkovanie chémie, miestnosť 
pre rozvodňu elektriny a  novo na-

vrhovaná kotolňa, ktorá bude slúžiť 
iba pre priestory plavárne. 

Vonkajšia fasáda bude rieše-
ná v  dvoch konštrukčných rieše-
niach. Zo strany átria bude pou-
žitý kontaktný zatepľovací systém. 
Zvyšná časť fasády objektu bude 
vyhotovená z  prevetrávanej fasády 
z kompozitných dosiek. Zo severo-
východnej strany na hlavnom vstu-
pe do objektu je navrhovaná celo-
plošná zasklená stena z izolačného 
trojskla. Exteriérové okenné otvory 

objektu budú vyplnené oknami 
z  hliníkového profilu s  izolačným 
trojsklom. Prístavba objektu je na-
vrhovaná s celoplošnou presklenou 
stenou s izolačným trojsklom a po-
suvnými vstupnými dverami.

V  rámci objektu plavárne je  
riešená elektroinštalácia, vzducho-
technika, hlasová signalizácia po-
žiaru oznamovacie úrovňové roz-
vody, ústredné vykurovanie, bazé-
nová technológia, zdravotechnika, 
odberné plynové zariadenia.

Zmluvná cena za dielo predsta-
vuje 3 177 603,28 eur.

Počas realizácie stavby bude 
uzavretá časť parkoviska pred budo-
vou plavárne pre potreby stavebníka 
a tiež z bezpečnostných dôvodov. 
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Rekonštrukcia plavárne začala

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ 
V MICHALOVCIACH
Vyučovanie v školskom roku 2021/2022 sa začalo 
vo štvrtok 2. septembra. Na Základnej škole 
na Okružnej ulici ho slávnostne otvoril 
viceprimátor mesta Jozef Sokologorský. 
Všetkým pedagógom, nepedagogickým 
zamestnancom škôl, žiakom aj rodičom 
želáme hlavne veľa zdravia, aby mohli svoje 
predsavzatia, plány a povinnosti na tento 
školský rok úspešne napĺňať. V súvislosti 
s pandémiou sa školy riadia tzv. školským 
semaforom, školy sa už plošne zatvárať nebudú, 
nevyžaduje sa ani test na koronavírus. Po 
každom prerušení dochádzky do školy, ktoré 
trvá tri a viac po sebe nasledujúcich dní, 
rodič musí predložiť škole písomné vyhlásenie 
o bezpríznakovosti žiaka.
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PÁPEŽ 
FRANTIŠEK

NA SLOVENSKU
12. september sa zapíše 
do histórie Slovenska. 
Hlava katolíckej cirkvi 
v popoludňajších 
hodinách vstúpila 
na našu zem.

Tento akt pripomína v  istom 
zmysle Božiu výzvu, ktorá je adre-
sovaná Mojžišovi: „Zobuj si sandá-
le, lebo miesto, na ktorom stojíš, je 
svätá zem.“ Pápež síce zostal na le-
tisku vo svojich topánkach pútnika, 
ale so slobodným srdcom obnaže-
ným pre darovanie sa slovenskému 
národu. Pastoračná návšteva pápe-
ža Františka nie je adresovaná iba 
členom cirkvi. Svätý Otec prišiel 
pre každého človeka. 

Ten, kto pozná pápeža, vie, 
že ho možno pokojne nazvať pon-
tifikátom milosrdenstva. Cesty 
Svätého Otca vedú tam, kde iní 
možno zavítajú s  predsudkami. 
Na východnom Slovensku navští-
vil Košice a  sídlisko Luník IX, 
kde medzi Rómami pastoračne 
pôsobí rehoľa saleziánov. S  mla-
dými ľuďmi sa stretol na štadióne 
Lokomotívy. Zúčastnil sa na gréc-
kokatolíckej liturgii v  Prešove. 
Jeho posolstvo v  tomto období 
pandémie je posolstvom jednoty 
a pokoja. Dary pre Svätého Otca 
na Luníku IX majú umelecký cha-
rakter, autorom portrétov dvoch 
blahoslavených Rómov je výtvar-
ný pedagóg Miroslav Capovčák, 
ktorý žije a tvorí v našom meste. 

PaedDr. Ivana Mochorovská
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Oblastný výbor 
Slovenského zväzu 
protifašistických 
bojovníkov Michalovce 
zorganizoval 27. augusta 
pri pamätníku na Bielej 
hore v Michalovciach 
pietny akt kladenia 
vencov pri príležitosti 
77. výročia Slovenského 
národného povstania. 
Tento akt bol v súčinnosti 
s Ozbrojenými silami 
SR 22. mechanizovaným 
práporom Michalovce. 

Od roku 2006, kedy bolo v  Mi-
chalovciach dohodnuté, že štátne 
sviatky a  výročia bude organizovať 
vždy okresný úrad a oslobodenie 
mesta bude organizovať Mesto Mi-
chalovce a spoluorganizátorom bude 
oblastný výbor SZPB Michalovce, sa 
v tomto roku tak prvýkrát nestalo. 

Oblastný výbor SZPB pozval zá-
stupcov štátnej, verejnej a  miestnej 
správy k  tomuto aktu, ktorí svoju 
účasť potvrdili a prišli položiť vence 
k  pamätníku. Po položení vencov 
vojakmi 22. mechanizovaného prá-
poru a  po zahratí hymien Sloven-
skej republiky a  Ruskej federácie 
na počesť hosťa, prvej tajomníčky 
veľvyslanectva Ruskej federácie na 
Slovensku, Eleny Epishina, sa priho-

voril prítomným predseda Oblastnej 
organizácie SZPB Michalovce Ing. 
Miroslav Prega. Príhovorom po-
zdravila prítomných aj Elena Epishi-
na a  poďakovala sa organizátorom 
a  Michalovčanom za pozvanie. 
Na tomto podujatí osláv 77. výročia 
SNP sa zúčastnil aj ústredný tajom-
ník SZPB z  Bratislavy doc. Viliam 
Longauer. Kultúrny program zabez-
pečila FS Močarianka z Pozdišoviec.

Pietneho aktu kladenia vencov 
pri pamätníku na Bielej hore, ktorý 
sa konal 30. augusta za účasti minis-
tra obrany, sa odbojári nezúčastnili, 
pretože v tej dobe, tak ako každý rok, 
členovia SZPB okresov Michalovce 
a  Sobrance sa zúčastnili na celoslo-
venských oslavách 77. výročia SNP 

v Banskej Bystrici a Kremničke. Tento 
zájazd bol finančne podporený MsZ 
Michalovce a primátorom mesta.

Mrzí nás, ako sa Okresný úrad 
Michalovce ako organizátor vlast-
ných osláv SNP zachoval k už po-
loženým vencom pri  pamätníku, 
hlavne k vencu prvej tajomníčky veľ-
vyslanectva RF na Slovensku, nedôs-
tojne a nepochopiteľne odložili ven-
ce z  27.  augusta do kúta. Môže sa 
hanbiť každý, kto nevie, ako sa dôs-
tojne a slušne zachovať k už polože-
ným vencom. Oblastný výbor SZPB 
bude vždy strážiť a  chrániť dejinné 
udalosti, v  ktorých tí, čo bojovali 
za našu slobodu, položili svoje živo-
ty, aby sme my 77 rokov žili v mieri. 

Marián Lukáč

Občianske združenie Vrbovčan usporiadalo 4. septembra 
celodenný autobusový výlet na Domašu, ktorého súčasťou 
bola plavba loďou Bohémia. Akciu sa podarilo zrealizovať 
vďaka dotácii od Mesta Michalovce a peniazom z dvoch 
percent z dane od našich členov a sympatizantov.

Vyše hodinová plavba loďou priblížila výletníkom krásy Domaše. Pek-
né slnečné počasie zdvojnásobilo zážitok z  plavby. Po krátkej obedňajšej 
prestávke, na ktorej sme si pochutnali na kotlíkovom guľáši, naša cesta po-
kračovala do Humenného.

Tam sa výletníci rozdelili podľa objektu svojho záujmu. Niektorí navští-
vili Vihorlatské múzeum, ktoré sídli v  kaštieli v  centre mesta. Jednotlivé 
expozície prezentovali život posledných majiteľov kaštieľa – grófov An-
drássyovcov. Iných zaujal skanzen ľudovej tvorivosti, kde si prezreli obydlia 
našich predkov. Zvyšní výletníci si pozreli výstavu drobných zvierat.

Marián Bašista

Odbojári si uctili 77. výročie SNP

Vrbovčania na výlete

Zosnulých obyvateľov 
Michaloviec pochovávali 
v 19. storočí na cintoríne, 
ktorý sa vtedy nachádzal 
v južnej časti mesta, 
mimo vtedajšej zástavby. 
V súčasnosti je to Ul. 
kpt. Nálepku a na mieste 
bývalého cintorína sa 
rozprestiera Park mieru.

Zásluhou lekára Jozefa Csiky-
ho (bol v  príbuzenskom vzťahu so 
šľachtickou rodinou Boronkyov-
cov) postavili na cintoríne v roku 
1835 jednoduchú kaplnku zasvä-
tenú ochrane Panny Márie. Je to 
jednoloďová stavba s  polygonál-
nym uzáverom presbytéria a  ma-
lou vstavanou vežičkou nad štítom. 
V  interiéri bol umiestnený obraz, 
na ktorom neznámy umelec zachy-
til podobizeň zakladateľa kaplnky, 
jeho rodinu, vtedajšieho farára Pav-
la Dolinayho (pri kaplnke ho v roky 
1873 aj pochovali) a kaplána. Po zá-

sahu do stavby v roku 1913 pôvod-
né zasvätenie bolo zmenené na pat-
rocínium Ružencovej Panny Má-
rie. Po založení nového cintorína 
v roku 1910 sa starý postupne pre-
stal využívať a začiatkom 40. rokov 
20. storočia ho začali upravovať do 
podoby parku, vysadilo sa tu veľa 
stromov a  umiestnili lavičky. Prvé 
väčšie opravy kaplnky boli zreali-
zované v roku 1981 (v tom čase sa 
objekt napojil i na prívod elektriny). 
Generálna rekonštrukcia kaplnky 
prebehla v roku 2006 (v rámci kom-
plexnej úpravy Parku mieru) – vy-
novený objekt dňa 8. októbra 2006 
posvätil pomocný košický biskup 
Stanislav Stolárik.

Omše sa v kaplnke slúžia každý 
rok 7. októbra – na sviatok Ružen-
covej Panny Márie, alebo najbližšiu 
nedeľu o  15.00 hod. Každého 13. 
v  mesiaci je Mariánske večeradlo 
o 16.00 hod., cez prázdniny o 17.00 
hod. V  mariánskych mesiacoch 
máj a  október tu bývajú v  nedeľu 
popoludní pobožnosti.

Anna Ivanišová

Cieľom tohto 
kresťanského podujatia 
je transformácia, teda 
premena jednotlivca, ktorá 
následne prináša premenu 
rodiny, mesta a aj národa. 
Šíriť tak evanjelium Ježiša 
Krista, Jeho život, vplyv 
Jeho kráľovstva do každej 
oblasti verejného života 
a pomôcť priniesť Jeho 
vplyv aj mimo steny 
kostola.

Akcia sa v Michalovciach ko-
nala 3. septembra a zúčastnilo 
sa jej päť cirkví, Reformovaná 

kresťanská cirkev, Apoštolská 
cirkev, Bratská cirkev, Metodis-
tická cirkev a  Evanjelická cirkev 
Pozdišovce. Zámerom je spá-
jať rôzne spoločenstvá a služby 
z okolia a  spoločne im a mes-
tu slúžiť. Na  tribúne pri mest-
skom úrade zazneli ten piatok 
svedectvá a  príbehy zmenených 
ľudí, vystúpili kapely Hurikán 
a  Timothy. Celodenný program 
a aktivity boli zakončené spoloč-
ným večerom chvál, kde priamo 
na pódiu sme žehnali kľúčovým 
ľuďom v  meste zo samosprávy, 
z  cirkví s cieľom povzbudzovať 
ich, pomôcť im rozbehnúť Božiu 
premenu mesta a zmeniť celkovú 
atmosféru života.

Štefan Handzok

O kaplnke v Parku mieruPremena Tour 2021
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
17. septembra o 20.00 hod., 24. septembra o 19.30 hod.
Hvezdáreň Michalovce

17. MICHALOVSKÝ DIA DEŇ
18. septembra, Mestské kultúrne stredisko

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO – PÁN STROM – ZRUŠENÉ
divadelné predstavenie
vstupenky môžete vrátiť na mieste predaja

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV
24. septembra o 18.00 hod., Hvezdáreň v Michalovciach

STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU (ASTROKLUB)
30. septembra o 17.00 hod., Hvezdáreň v Michalovciach

výstavy 
JULIANA MATIOVÁ – PRIEREZ
autorská výstava, do 8. októbra, galéria ZKCaH

VÝSTAVA KNIŽNÝCH ILUSTRÁCIÍ PETRA UCHNÁRA
do 30. septembra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

VENDULKA – CESTA ZA SVOBODOU
výstava v rámci Dní českej kultúry, od 3. novembra
Zemplínska knižnica G. Zvonického

EUGEN HOCHMAN – MALEBNÝ SVET
autorská výstava, do 30. septembra, malá galéria MsKS

MICHALOVCE DO ROKU 1945
výstava k 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach
do 30. septembra, Galéria pod nebom

V Košickom kraji je celý 
september venovaný 
dobrovoľníctvu. Jednotlivé 
aktivity v kampani 
koordinuje Dobrovoľnícke 
centrum Košického kraja. 
Mesto Michalovce je svojou 
dobrovoľníckou činnosťou 
už známe. 

Do aktivít mesiaca dobrovoľníc-
tva sa zapájame každoročne a patrí-
me medzi lídrov v počte zapojených 
dobrovoľníkov v rámci celého kraja. 

V  rámci Dobrovoľníckeho sep-
tembra sa tento rok v  Michalov-
ciach budú činiť predovšetkým se-

niori z našich denných centier. Prvá 
aktivita sa konala v piatok 10. sep-
tembra. Seniori z našich denných 
centier č. 2 a č. 4 prišli do parku na 
Ul. Kpt. Nálepku, aby skrášlili oko-
lie kaplnky. Vyzametali neporia-
dok, postarali sa o kvietky, očistili 
múrik a natreli oplotenie. V utorok 
14. septembra sa zišli seniori z den-
ných centier č. 1 a 3 v areáli malo-
metrážnych bytov na Ul. obrancov 
mieru, vytvorili kvetinový záhon 
zo svahových tvárnic, vysadili kvety 
a upravili okolie lavičiek. 

Dobrovoľníci sa stretnú ešte 
na dvoch aktivitách, o ktorých bliž-
šie informácie prinesieme v nasle-
dujúcom čísle.

ma

Dobrovoľnícky 
september

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
časť pozemku parcela C-KN č. 3845/1, k.ú. Michalovce, o výmere do 1 m² 
na  Ulici Štefánikovej v  Michalovciach, za účelom osadenia biblioboxu 
pri Zemplínskej knižnici G. Zvonického, na dobu neurčitú.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 4. októbra 2021 do 9.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a  na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA
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Noviny Mistral
premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy každú párnu hodinu 

Záznam 
100 rokov organizovaného futbalu 

v Michalovciach
repríza zo septembra 2012

17. – 23. septembra vždy o 14.00 hod. 

Piatok 
Zostrih reportáží k 100. výročiu organizovaného futbalu 

v Michalovciach
repríza relácie z júna 2012

v piatok 17. septembra, v pondelok 20. septembra 
a v stredu 22. septembra vždy o18.00 hod.

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD.
Už aj v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Nina Činčárová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Anton Antoni  
a Romana Bérešová

Peter Moroz  
a Anna Knežová

Matúš Jožio  
a Lenka Kočiková
Ing. Peter Daňko  

a Ing. Veronika Balogová
Dávid Pataky  

a Ivana Habaľová

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia: 
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, 

e-mail: maria.strickova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, 
členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom 
týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk.
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Cestovanie s čipovou 
kartou Arriva Michalovce 
je lacnejšie a bezpečnejšie. 
Pre rodičov žiakov základných 
a stredných škôl v Trebišove 
a v regióne Michaloviec, 
Sobraniec a Kráľovského 
Chlmca predstavuje tento 
spôsob úhrady cestovného 
úsporu až desiatok eur ročne. 
Čipové karty skrátia čas 
pri nastupovaní do autobusu 
bez nutnosti manipulácie 
s hotovosťou.

„Čipová karta je elektronická peňa-
ženka, s ktorou je kúpa cestovného líst-
ka veľmi jednoduchá – na jedno pípnu-
tie.“ povedal Gejza Sačko, generálny 
riaditeľ Arriva Michalovce. Jej vyba-
venie je jednoduché – po predložení 

vyplnenej žiadosti na zákazníckom 
centre bude čipová karta cestujúcemu 
vystavená na počkanie. Žiadosť náj-
du záujemcovia na webovej stránke 
spoločnosti a v každom zákazníckom 
centre Arriva Michalovce. Zákazníc-
ke centrum je k  dispozícii na  Lasto-
mírskej ulici 1, v pondelok až piatok 
od 7.30 do 15.30 hod.

Požiadať o  vydanie čipovej karty 
je možné aj online. Cestujúci si svo-
ju kartu vie zároveň online spravovať, 
kontrolovať zostatok, dopravné tran-
sakcie a informácie o účte.

Viac informácií o čipových kartách, 
ale aj cestovných poriadkoch a  služ-
bách spoločnosti Arriva Michalovce 
získajú zákazníci na webovej stránke, 
prostredníctvom e-mailu informacie@
arriva.sk alebo na linke Zákazníckej 
podpory +421 915 733  733 od pon-
delka do nedele, a to aj počas sviatkov, 
v čase od 8.00 do 20.00 hod. 

Petra Helecz

S čipovou kartou 
cestujete lacnejšie

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom 
nehnuteľnosť:
časť pozemku parcela E-KN č. 6379, k.ú. Michalovce, o výmere do 1 m² 
na  Ulici J. A. Gagarina v  Michalovciach, za účelom osadenia stĺpa, 
na dobu neurčitú.
Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 4. októbra 2021 do 9.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a  na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.



n	22. septembra od 8.00 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. narcisová ČOM 
0000359919, 0001516388, 0001516389, 0000360029, Ul. narcisová 
č. d. 2, 5, 7, 5486, 5495, 5511, 5584, 5585, 6613, 9000, Ul. zvončeková 
č. d. 1, 8, 3593/8

Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny
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Rôzne
n Predám: traktor so zadnou nápravou (bez motora), 4 ks letné pne-

umatiky na Fiat Uno, 250 l miešačku, šrotovník. Tel.: 0903 852 374
n	Predám plynový prietokový ohrievač vody – typ GP 1901, 19,2 kW 

TERMAQ, používaný (cena dohodou), používané akvárium 500 l, 
rozmery 150 x 60 x 60, cena 55,0 €. Tel.: 0905 746 530

malý oznamovateľ

AJ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ ŠPORTUJÚ 
Michalovce sú už tradične spájané so športom. Svedčí o tom aj podujatie, 
ktoré zorganizoval výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Michalovciach. Športové hry v mestskej športovej 
hale odštartovali 8. septembra o 10.00 oficiálnym otvorením, na ktorom 
sa zúčastnili aj zástupkyňa primátora Jana Cibereová, zástupca primátora 
Jozef Sokologorský a ich kolegovia z mestského úradu. Hry pokračovali 
piatimi súťažnými disciplínami. Účastníci si zmerali svoje sily v behu, 
hode na znížený kôš či v hode kriketovou loptičkou. Nechýbala chôdza 
s prekážkami a streľba zo vzduchovky. Je obdivuhodné, že aj ľudia 
so zdravotným znevýhodnením športujú, a že svoju pozitívnu energiu 
a entuziazmus rozširujú do okolia.

ms

SUCHOU NOHOU PO LABORCI 
Jubilejnému 40. ročníku, druhému najstaršiemu podujatiu v Klube 
slovenských turistov Turista, výnimočne prialo aj počasie. Zrána bolo ešte 
pomerne chladno (12 °C), no napoludnie pri bezoblačnej oblohe a bezvetrí 
slniečko už navýšilo teplotu na letných 25 °C. Turisti začali svoju túru 
pri pamätníku (tanku) v obci Lastomír, kde desaťročia táto trasa končila. 
Navštívili pekne upravený cintorín, zrekultivovanú bývalú skládku TKO 
a zastavili sa aj na výstavnom detskom ihrisku s popisom okolo rastúcich 
stromov. Nedávno vykosený pravobrežný „tejteš“ (hrádza), zrána ešte zarosený, 
poskytol pohodovú prechádzku až do obce Sliepkovce, kde sme výlet ukončili.

Anton Hasák

PO VIHORLATSKÝCH VRCHOCH A OKOLO ŠÍRAVY 
Klub slovenských turistov Brzda Vinné zorganizoval 11. septembra 
8. ročník cyklozrazu Po Vihorlatských vrchoch a okolo Šíravy. 
Po privítaní účastníkov ocenil KST Gabriela Gazdu za významný prínos 
k rozvoju turistiky v regióne. Potom sme sa vydali do lomu Beňatina. 
Naši turisti Prvého michalovského KST sa zúčastnili aj 43. zrazu 
cykloturistov v Nižnej na Orave a tretieho ročníka Žakarovskej „40“, 
obzreli si rastlinný kostol pri Jasove, navštívili Hámor-Medzev. Veľmi 
pekná tura bola z Olcnavy, Šarkanova diera, Poráč cez Kňazovku 
naspäť. Užili sme si letné mesiace v lone prírody a tešíme sa na ďalšie 
spoznávanie krás Slovenska. 

Miroslav Kuba

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov  

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. Hollého č. 9 v Michalovciach (MDS),
g) Ul. športová v Michalovciach (Mestská športová hala).

Znenie súťažných podmienok a  lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 4. októbra 2021 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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dva týždne v športe

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA SENIOROV 
Seniori z deviatich denných centier sa stretli 30. augusta 
v areáli ZŠ T. J. Moussona, kde vyvrcholil 13. ročník 
Športovej olympiády seniorov. Svoje zručnosti si overili 
v atletických disciplínach a súťaži v šípkach. Týždeň 
pred tým si sily merali v streľbe zo vzduchovky, petanque 
a stolnom tenise. Víťazmi sú všetci, ktorí si s chuťou 
zašportovali. Podujatie sa konalo s podporou mesta 
Michalovce a Olympijského klubu Michalovce.

rr

Slávnostný večer 
michalovského basketbalu 
k 85. výročiu sa vydaril. 
Bol poďakovaním ľuďom, 
ktorí sa pričinili o to, 
že basketbal v našom meste 
stále existuje. Ocenením 
trénerov, funkcionárov, 
podporovateľov a hráčov 
za reprezentáciu v našom 
drese, ale aj oživením 
spomienok na pekné 
zážitky, úsmevné príhody 
a priateľstvá na celý 
život. Na stretnutí sa zišlo 
aj niekoľko zástupkýň 
ženského basketbalu, ktorý 
tiež roky neodmysliteľne 
patrí k športom v našom 
meste.

Podujatie s  noblesou modero-
vala rodáčka z  Michaloviec Oľga 
Konečná z  RTVS. Po príhovoroch 
prezidenta klubu Petra Biganiča 
a  primátora Viliama Zahorčáka 
odovzdal zástupca 1.BK Michalov-
ce pamätnú plaketa za dlhoročnú 
podporu klubu Mestu Michalovce. 
Všetci veríme, že vzájomná spolu-
práca bude pokračovať aj v ďalších 
rokoch. V  sezóne 2007/08 si pri-
mátor v  prestávke majstrovského 
zápasu symbolicky obliekol dres 
1.BK Michalovce. Za rok 2009 boli 
muži 1.BK Michalovce vyhlásený 

za najlepší kolektívny šport v meste 
v kategórii dospelých. Príjemný ve-
čer spríjemnilo vystúpenie taneč-
ného páru z tanečnej školy Grácia. 
Prítomní si tiež minútou ticha pri-
pomenuli aj ľudí spojených s  bas-
ketbalom v Michalovciach, ktorí už 
nie sú medzi nami

Hlavnou časťou večera bolo 
oceňovanie dlhoročných funkcio-
nárov, osobností, trénerov a  hráč-
skych osobností plaketami. Medzi 
najstarších účastníkov podujatia 
patrili J. Voskár, S. Hudzík, G. Pau-
lina, J. Ihnácik a J. Sokologorský. 

Organizátorom sa dokonca po-
darilo nahrať video s pozdravom 
trénera žien Michaloviec zo  šesť-
desiatych rokoch minulého sto-
ročia Ivana Stanka, ktorý v  roku 
1968 emigroval do USA a  dodnes 
tam žije. Nasledovalo online bla-
hoželanie a rozhovor s dlhoročnou 
hráčskou osobnosťou nášho bas-
ketbalu Jurajom Hocmanom, ktorý 
aktuálne žije a  pracuje v  Kanade. 
V záverečnej časti ešte poprial všet-
ko najlepšie k výročiu i do ďalších 
rokov zástupca Poľského basketba-
lového zväzu Zbigniew Błażkowski, 
dlhoročný spoluorganizátor tur-
najov krajín V4 chlapcov a dievčat. 
Na stretnutí sa zišlo veľké množstvo 
hráčov rôznych generácií, čo  len 
umocnilo fakt o  zmysle práce 
s  mládežou, výchove a  formovaní 
osobností úspešných v dospelosti. 

K  spestreniu večera prispela 
kvízová otázka „Ako dlho trvala 
domáca séria bez prehry v  prvej 

lige mužov v rokoch 1999 – 2011?“ 
Správna odpoveď bola 37 zápa-
sov, dokonca v  sezónach 2003/4 
a 2004/05 Michalovčania doma ani 
raz neprehrali. Pohodový večer po-
kračoval v rozhovoroch po rokoch 
so spomienkami na veľké množ-
stvo spoločných zážitkov. Každý 
z účastníkov dostal aj pamätný me-
dailón k výročiu 1936 – 2021.  

Na basketbalovej mape sa muž-
ský ani ženský basketbal v Micha-
lovciach aktuálne nenachádza, 
no pevne veríme v úspešné napre-
dovanie vo výchove mládeže, ktorú 
chceme viesť k reprezentácii nášho 
mesta a  klubu. Ďakujeme všet-
kým za reprezentáciu basketbalu 

a účasť na akcii s  tým, že sme ne-
zabudli aj na tých, čo nemohli prísť. 
Chcem sa poďakovať prípravnému 
tímu, s ktorým sme celé toto pod-
ujatie pripravili, sponzorom večera 
a  tým, ktorí basketbal podporujú 
aj  v  týchto rokoch. Ďalej Zuzke 
Maľukovej nielen za grafickú prí-
pravu, ale aj Marošovi Demkovi 
za úpravu článkov.  

V  rámci osláv 85. výročia 
sa  uskutočnilo aj niekoľko sprie-
vodných akcií, o  ktorých budeme 
informovať v samostatnom článku. 
Širokú fotogalériu z podujatia a his-
torické videá nájdete na www.1bk-
mi.sk.

Peter Biganič

Večer basketbalu

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FC VION ZLATÉ MORAVCE
18. 9., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 8. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC PETRŽALKA 
26. 9., 11.00 hod., 9. kolo, I. LSD U19  

MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN 
18. 9., 11.00 hod., 8. kolo, I. LSD U17  
Info: www.mfkzemplin.sk

Hádzaná
MŠK IUVENTA – KPR RUCH CHORZÓW 
17. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 3. kolo, Chemkostav aréna

MŠK IUVENTA – HC DAC DUNAJSKÁ STREDA 
24. 9., 17.30 hod., MOL liga žien – 4. kolo, Chemkostav aréna

MŠK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 
26. 9.,14.00 hod, I. LSD – 3. kolo, Chemkostav aréna 

MŠK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 
26. 9., 16.00 hod, I. LMD – 3. kolo, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Judo
MAJSTROVSTVÁ SR – DORASTENCI/DORASTENKY 
18. 9., 11.00 hod., Mestská športová hala

LIGA ŽIAKOV 
19. 9., 11.00 hod., 2. kolo, Mestská športová hala
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC NOVÉ ZÁMKY
24. 9., 16.30 hod., základná fáza – Tipos Extraliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
28. 9., 17.30 hod., základná fáza – Tipos Extraliga 

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA
18. 9., 16.00 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu  

HK MLÁDEŽ – MSHKM ŽILINA
19. 9., 11.30 hod., základná časť – Kaufland extraliga dorastu  

HK MLÁDEŽ – PREŠOV PENQUINS 
18. 9., 18.30 hod., skupina Východ – Liga kadetov 
Info: https://www.hkmichalovce.sk/


